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. Kdpekkel diszitendm.
. Bizonyos mondatokat m6s betritipussal irn6k.

. Szdp, szines h6tteret csin6ln6k neki.
. ,,Figyelem di6kokl A mesecsatorn6n egy nagyszerr.i aj|nlafral tal6lkozhattok!l!" (Ha a gyerek sajdt szoveget [r,
abban van valamilyen ilj tartalmi vag,, miifaji elem, megsz\litds, felkidlt6jel, stb., ami plusz drzelmi felhangot
ad.)
ROSSZ VALASZ:
Tipikusan rossz vflasz - a tanul6 nem tartalmi vagy formai jegyek megvf,ltoztztfsit javasolja, hanem a

kommunikici6s csatorna megvfltoztati.silt vagy nagyobb nyerem6nyeket.
. Minden csatorna bemutatn6 a rekl6mok kozott.
. Uj s6gokban, interneten csin6ln dk felhivdst.
. Tdbb aj6nd6kot osztan6k, 6s garantillt nyerem6nyt is adndk.
. Vigaszdijat trizn6k ki.
Helytelen vagy hi6nyos vilasz.
. Leirn6m a bekiild6si hat6ridot. (Szerepel a szovegben.)
. Szerintem igy el6g 6rdekes. (Tul dltaldnos.)
. Tobbet irn6k mindenrol. (Tul iiltaldnos.)
. Kevesebb felt6telt irn6k bele. (Nem tajdkoztatna helyesen.)
. Hosszabb idStartamir legyen.

Kii
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1. feladat:
Hol van a tiirldnetbeli alakul6t6r?
HELYES VALASZ: C

2. feladat:

Milyen rangf katona NEM volt az alakul6t6ren?
HELYES VALASZ: D
3. feladat:
Milyen tulajdons6ggal NEM rendelkezik egy igazi egyedes?

HELYES VALASZ: B
4. feladat:
Melyik igaz,.illetve melyik hamis az ali,}bi rlllit6sok kozi.il? V6laszodat
IIELYES VALASZ: IGAZ., HAMIS, HAMIS

a megfelel6 sz6 bekarik6z6s6val

jelold!

5. feladat:
Az al6bbiak kozi.il melyik meghat6roz6s iltik a tcirt6net megfogalmazhshra, stilus6ra?
HELYES VAIASZ: O
6. feladat:

A tcirt6net alapja az,hogy a,,katona" sz6nak k6t jelent6se van. Melyik ez a k6t jelentds?
HELYES VALASZ:
A tanul6 mindk6t kiiliin6ll6 jelent6st megadja: (1) egy hadsereg tagia, 616 szem6ly, illetve (2) 6telf6les6g,
ap16 szendvics, egy kis darab keny6r/kifli (stb.) valamilyen hrissalisajttal/ziilds6ggel.
. Az egyik azigazi katona, aki harcol, a m6sik pedig egy 6te1'
. A katonajelenti a hadseregben szolg6l6 embeft 6s egy kicsi szendvicsszenisdget.
. Katonfnak hivjuk azt is, amikor egy kiflikarikiira holb6szt, sajtot 6s paradicsomot tesztink, nem csak az emberl.
' Egy ember vagy egy falat katona.

. Hadseregben harcol6 katona

-

szelet.

